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هصوبهقامهعظنرهثریوفرهاندهیکلقوا



ثِ استٌبد هبدُی  8اسبسٌبهِی سبسهبى

(هدظلِ العالی) در تبریخ  94/02/29تطکیل جلسِ داد ٍ پس اس

استوبع گشارش رسهبیص پزتَی اسفٌذ هبُ  93در استبى ثَضْز ٍ ثِهٌظَر فزٌّگسبسی ،ارتقبی آهَسشّبی ػوَهی ٍ تخصصی
ٍ افشایص آهبدگی ٍ هقبٍهت هلی هَضَع هبدُ  6اسبسٌبهِ هذکَر ٍ ًیش ثب ػٌبیت ثِ

ت  راهثردیاستاىتوضهرو  هراکسحیاتی
هوقعیّ

استقراری از جوله :نیروگاهاتوی  ،هراکسپتروضیویو  پاالیطگاهی و ضرورت هراقثت و پایص هدام هیساى آلودگی هوا ،آگاهی آنی ازوضعیّت

ادارهیاهورهردم ُةضزح سیز هصَة ًوَد :

هوا،پایصتهدیداتزیستی،پرتوی وضیویایی،افسایصآهادگیترایهدیریتتحراىو 
ٍ -1سارت راُ ٍ ضْزسبسی (سبسهبى َّاضٌبسی) ًسجت ثِ راُ اًذاسی یک ایستگبُ َّاضٌبسی ثبثت ٍ سیبر ثزای پبیص لحظِ ای
َّا در استبى ثَضْز حذاکثز تب پبیبى سبل  1394اقذام ًوبیذ.
ٍ -2سارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضکی ثِهٌظَر پیطگیزی ٍ هقبثلِ ثب حَادث اًسبًی ٍ درهبى آسیةّبی ًبضی اس تْذیذات
احتوبلی ّستِ ای ٍ ضیویبیی ،ثزای ّز یک اس استبىّبی ثَضْز ،هزکشی ٍ اصفْبى تب پبیبى سبل  1394یک ثیوبرستبى
هجْش ثِ تجْیشات پیطزفتِ تخصصی آهبدُ ٍ ًسجت ثِ آهَسشّبی السم کبدر پشضکی آًْب اقذام ًوبیذ.
تثصره :ثیوبرستبى ضْیذ چوزاى تْزاى هَظف است آهبدگی السم ثزای آهَسش کبرکٌبى ثیوبرستبى ّبی هؼیي در سِ استبى
هذکَر را ایجبد ًوبیذ.
 -3سبسهبى هذیزیت ٍ ثزًبهِ ریشی کطَر ًسجت ثِ هجَس جذة ٍ تبهیي ًیزٍی اًسبًی السم ثزای تطکیل هزکش ٍاکٌص سزیغ پذافٌذ

پزتَی ثِ استؼذاد ً 40فز ثب تجْیشات تخصصی را ثزای ّز کذام اس سِ استبى ّستِای ثب اٍلَیت استبى ثَضْز اقذام ًوبیذ.
تثصره :سبسهبى پذافٌذ غیز ػبهل کطَر هسئَل ّذایت ٍراّجزی تطکیل هزاکش هذکَر درسِ استبى ّستِای است.
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 -4استبًذاراى استبى ّبی ثَضْز ،هزکشی ٍ اصفْبى تب آخز سبل  94حذاقل یک دٍرُ ی آهَسش تخصصی پذافٌذ پزتَی را ثب
پطتیجبًی سبسهبى پذافٌذ غیز ػبهل کطَر ثزای هسئَلیي اداری ٍ اًتظبهی استبى ثزگشار ًوبیٌذ.
-5

ًیزٍّبی ًظبهی ،اًتظبهی ،اٍرصاًس ،اهذاد ٍ ًجبتّ ،الل احوز ٍ آتص ًطبًی ّبی هستقز در استبى ّبی ثَضْز ،هزکشی ٍ
اصفْبى هَظف ثِ گذارًذى آهَسش تخصصی پیطگیزی ٍ هقبثلِ ثب حَادث احتوبلی ّستِای هیثبضٌذ.

 -6سبسهبى هذیزیت ٍثزًبهِ ریشی کطَر ثب استفبدُ اس ظزفیت قبًَى ثَدجِ ی سبل ،1394ردیف اػتجبری السم ثزای اجزای ایي
تصَ یةًبمُ در سِ استبى ثَضْز ،هزکشی ٍ اصفْبى را ایجبد ٍ در هجبدلِ هَافقتًبهِ دستگبُّبی هزثَط درج ًوبیذ.
تتصره :راّجزی جذة ٍ ّشیٌِ اػتجبر ایي ثٌذ کِ درصَرت ًیبس ثصَرت سبالًِ تخصیص خَاّذ یبفت ثب سبسهبى پذافٌذ غیزػبهل
کطَر است.
 -7استبًذاراىسِ استبىثَضْز،هزکشی ٍاصفْبى ّوبٌّگی السم ثزای اجزای ایي تصٍیت ًبهِ را در استبى هزثَط اًجبم هیدٌّذ.
 -8سبسهبى پذافٌذ غیز ػبهل کطَر در رسهبیص ّبی آهبدگی پذافٌذ پزتَی ثؼذی هؼبًٍیي دستگبّی هزتجظ ،هسئَلیي استبى ّبی
درگیز ثب هَضَع ّستِ ای ،کویسیَىّبی هزتجظ هجلس هحتزم ضَرای اسالهی ،قزارگبُ خبتن االًجیبء ٍ ستبدکل ًیزٍّبی
هسلح را ثزای حضَر در رسهبیص دػَت ًوبیذ.
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هصَة است.
ُ
سبسهبى پذافٌذ غیر ػبهل هسئَل پطتیجبًی فٌی ٍ ًظبرت ثز حسي اجزای ایي

ایي هصَثِ هطتول ثز  9تند و  3تثصره  ثِ استٌبد تجصزُ 1هبدُ  9اسبسٌبهِ سبسهبى پذافٌذ غیز ػبهل کطَر
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*رونوضت:
 -1ظردار رئيط هحترم دفتر فرهاًدّي هعظن كلّ قَا جْت اظتحضار هعظّنلِ .
 -2دفتر رئيط هحترم جوَْری اظالهي ایراى جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -3دفتر رئیط هحترم قَُ قضایيِ جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -4دفتر رئيط هحترم هجلط ؼَرای اظالهي جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -5اهير فرهاًدُ هحترم كلّ ارتػ جوَْری اظالهي ایراى جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -6ظردار فرهاًدُ هحترم كلّ ظپاُ پاظداراى اًقالب اظالهي جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -7ظردار فرهاًدُ هحترم ًيرٍی اًتظاهي جوَْری اظالهي ایراى جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -8ظردار رئيط هحترم ظازهاى تعيج هعتضعفيي جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
اداههفهرسترونوضتدر پطتصفحه
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ٍ -9زیر هحترم اهَر خارجِ  -جٌاب آقای دكتر هحوّدجَاد ظریف .
ٍ -10زیر هحترم آهَزغ ٍ پرٍرغ  -جٌاب آقای دكتر علياصغر فاًي .
ٍ -11زیر هحترم ارتثاطات ٍ فٌاٍری اطّالعات  -جٌاب آقای دكتر هحوَد ٍاعظي .
ٍ -12زیر هحترم اطّالعات  -حجتاالظالم ٍالوعلويي ظيّدهحوَد علَی .
ٍ -13زیر هحترم اقتصاد ٍ دارایي  -جٌاب آقای دكتر علي طيةًيا .
ٍ -14زیر هحترم تْداؼت ،درهاى ٍ آهَزغ پسؼکي  -جٌاب آقای دكتر ظيّدحعي قاضيزادُ ّاؼوي .
ٍ -15زیر هحترم تعاٍى ،كار ٍ رفاُ اجتواعي  -جًاب آقای دكتر علي رتيعي .
ٍ -16زیر هحترم جْاد كؽاٍرزی  -جٌاب آقای هٌْدض هحوَد حجتي .
ٍ -17زیر هحترم دادگعتری – حجتاالظالم ٍالوعلويي هصطفي پَرهحوّدی .
ٍ -18زیر هحترم صٌعت ٍ هعدى ٍ تجارت  -جٌاب آقای هٌْدض هحوّدرضا ًعوتزادُ .
ٍ -19زیر هحترم علَم ،تحقيقات ٍ فٌاٍری  -جٌاب آقای دكتر هحوّد فرّادی .
ٍ -20زیر هحترم فرٌّگ ٍ ارؼاد اظالهي  -جٌاب آقای دكتر علي جٌتي.
ٍ -21زیر هحترم ًفت  -جٌاب آقای هٌْدض تيصى ًاهدارزًگٌِ .
ٍ -22زیر هحترم ًيرٍ -جٌاب آقای هٌْدض حويد چيتچياى .
 -23رئيط هحترم ظازهاى اًرشی اتوي ایراى -جٌاب آقای دكتر علياكثر صالحي جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -27رئيط كل هحترم تاًک هركسی جوَْری اظالهي ایراى  -جٌاب آقای دكتر ٍلياهلل ظيف جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 -24رئيط هحترم ظازهاى تثليغات اظالهي -حجتاالظالم ٍالوعلويي ظيّدهْدی خاهَؼي جْت اظتحضار ٍ اقدام هقتضي .
 – 25اظتاًدار هحترم اظتاى اصفْاى جٌاب آقای دكتررظَل زرگرپَر جْت اقدام هقتضي .
 -26اظتاًدار هحترم اظتاى هركسی جٌاب آقای هحوَد زهاًي قوي جْت اقدام هقتضي .
 - 27اظتاًدار هحترم اظتاى تَؼْر جٌاب آقای هصطفي ظاالری اقدام جْت هقتضي .
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